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Császártöltés község közéleti lapja

Mindenki Karácsonya 2019

Szeretettel várjuk Császártöltés lakosságát és vendégeiket 2020. február 8-án 
19.00 órától a hagyományosan megrendezésre kerülő Sváb bálba.  

Részletes program a Hírmondóban.

Szeretettel meghívjuk Császártöltés lakóit 2020. február 1-jére a falu közös 
disznóvágására és az azt követő disznótorra. Kérjük jelezze a 78/443-320-as 
telefonszámon, ha segíteni szeretne. A vacsorára helyfoglalás szükséges, 

melyre szívesen fogadunk egy tál süteményt vagy italt.   
Helyfoglalás a vacsorára a fenti telefonszámon lehetséges.
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Tisztelt Császártöltésiek!Mindenki Karácsonya 2019
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Elkezdődött az új év.  Csalá-
dommal, barátaimmal és mun-
katársaimmal koccintottunk 
ebből az alkalomból, s én képze-
letben mindazokkal még, akik-
kel személyesen nem tudtam. 
Köszönetem a valós vagy kép-
zeletbeli koccintással együtt járt, 
hiszen ők azok, akik segítették 
az elmúlt években polgármes-
teri munkámat, akikkel végig-
küzdöttük az elmúlt éveket. Ők 
azok, akik biztatásukkal, taná-
csaikkal, munkájukkal hozzájá-
rultak, hogy Császártöltés ma itt 
tart. Egy hagyományait tisztelő 
erős közösség, fejlődő és nyitott 
település. 
Sok öröm és nehézség is volt 
az elmúlt évben.  Az öröm se-
gített, hogy töretlen lendülettel 
folytassam tovább a munkát, a 
nehézségek pedig erősítettek és 
még inkább kitartásra ösztönöz-
tek.
Ha úgy nézem, könnyű dol-
gom volt, hiszen mellettem egy 
olyan testület működik, mely 
támogatja törekvéseimet, s 
mindemellett nagyon sok olyan 
ember él a faluban, aki fáradha-
tatlanul segíti munkámat. Csak 
köszönettel tartozom mind-
ezért!  Jó érzés, hogy Császártöl-
tés polgármestere lehetek! Azért 
dolgozom, hogy a császártölté-
siek büszkék lehessenek a tele-
pülésre, az érzés, hogy jó itt élni, 
erősödjön nap, mint nap Csá-
szártöltés lakóiban.
Amit az elmúlt években elkezd-
tünk, idén befejezzük. Tudom, 
egy építkezés mindig sok ké-
nyelmetlenséggel és hatalmas 
felfordulással jár, de ha elké-
szül, a mi kényelmünket szol-
gálja. Több ilyen létesítmény 
kerül idén átadásra.
Az esztendő, ami most előttünk 
áll, rengeteg újat hoz. Sok be-

adott pályázatunk van, több pá-
lyázatot már megnyertünk, ezek 
megvalósítása ebben az évben 
megtörténik. 
Hiszem, hogy Császártöltés fej-
lődése ebben az évben is töretle-
nül folytatódik. 
 Minden rajtunk múlik! Rajtunk 
múlik az is, hogy maradjanak 
meg hagyományaink, hogy ne 
fújjon el bennünket a szél, mint 
a fát, melynek nincs gyökere, 
s így megtartó ereje sem. Raj-
tunk múlik, hogy maradjanak 
meg emberi értékeink, a tiszte-
let, az egymás megbecsülése és 
egymás segítése.  Tudom, mert 
megtapasztaltam, hogy a falu 
többsége így gondolkodik. 
A képviselő-testület nevében is 
köszönöm az Önök segítő hoz-
záállását, támogatását! 
 A község önkormányzati és 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselői és a magam nevében 
jó egészséget, sok erőt, kitar-
tást, szerencsét és boldogságot 
kívánok erre az évre. Vigyünk 
örömöt egymás életébe, vegyük 
észre a jót és az igazi értéket. 
E gondolatok jegyében kívánok 
mindnyájuknak boldog, új esz-
tendőt!

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Az óvodai karácsonyi ünnepségen Császártöltés Község 
Önkormányzata, a Császártöltési Német Nemzetiségi 

Önkormányzat valamint a támogatók ajándékai kerültek átadásra

Advent negyedik gyertyáját Takácsné Stalter Judit polgármester és 
Bergmann János címzetes apát gyújtotta meg

A Sváb kitelepítési emlékműnél koszorút helyezett el Takácsné 
Stalter Judit polgármester és Lovasi Gábor alpolgármester

Takácsné Stalter Judit polgármester decemberben meglátogatta  
a 80 év feletti császártöltési lakosokat és egy kis ajándékot adott  

át nekik karácsony alkalmából

A Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány
köszönettel fogadja az 1%-os felajánlásokat,  

melyet a falu fejlesztésére fordítunk.
Adószámunk: 18357493-1-03

Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

A társadalom legszentebb intézményeTájékoztató 
a kerékpárútról

Talajterhelési díj

A zöldhulladék 
gyűjtésének rendje

Helyi adók

EGYHÁZI HÍREK

A nagyvilág egyszer majd da-
rabkákra hullik, ahogyan most 
is részecskékből áll, de ezek az 
egészet szolgálják, az összetar-
tozást, ők maguk is képtelenek 
lennének az életre az egész 
nélkül. A családról van szó. 
Mégpedig olyan családokról, 
amelyek nem csak név szerint, 
hanem megélt valóságukban is 
azok.
A karácsonyi ünnepek nem 
múlhatnak el, hogy ne ejtsünk 
szót a családokról. Jézus maga 
is családba érkezik, s ott is ne-
velkedik fel, ami nem véletlen, 
hanem nagyon is fontos üzene-
te van ennek a körülménynek. 
A család szeretete és biztonsá-
got, kiteljesülést biztosító volta 
nélkül az ember nem tud telje-
sen kiforrni, felkészülni az élet-
re, s aligha találhat jobb helyet a 
boldogság megélésére.
Sajnos, ma a családokat rettene-
tes támadás éri, pedig amúgy is 
sok gonddal küszködtek. Ezek 
közül megemlíthetjük a válások 
nagy számát, a gyermektelen 
családok magas számát. Itt per-
sze az okok többszörösek, vagy 
meddőség, vagy az egykézés.
Ezelőtt egy évtizeddel, még 
térségünkben nem volt ilyen 
kifejezett a nyomásgyakorlás, 
hogy a társadalom az egyne-
műek együttlétét is fogadja el 
házasságnak, illetve az, hogy a 
szülői szerepet lehet választani, 
a nemi identitás szerint, amit 
nem a természet határoz meg, 

hanem az egyén elköteleződé-
sétől, szabad választásától függ. 
Így lesz azután 1. számú szülő 
és 2. számú. Valami borzasztó!

Hová lesznek az édesapák, 
édesanyák? Az anya szavunk a 

dolgok ősi eredetére utal, alkal-
mazzuk a földre, a nyelvünkre, 
a biológia az élet szülőjének ne-
vezi.

Voltaképpen a baj ott van, hogy 
sokak, a jólétük következtében, 
már azt sem tudják, hogy mik 
legyenek: férfiak, vagy nők? 
Korcs társadalmak születnek. 
Családok nélkül a társadalom 
oszlopok nélkül marad, s az 
emberek biztos támasz nélkül. 
A bizonytalan párkapcsolatok-
ban az emberek jönnek-men-
nek. Maguk sem találják helyü-
ket.
Kizárólag a családban tapasz-
talható meg és várható el a fel-
tétlen aggódás, gondoskodás, 
megbocsátás és lendület az új-
rakezdéshez.
Természetesen a családi életet is 
el lehet rontani. Ha nem figye-

lünk oda az életünkre, a család-
tagokra, ha valami is fontosab-
bá válik, mint a család. Gyakran 
a túlméretezett munka, a haj-
sza, a kevés találkozás, együtt-
lét, teszi tönkre a házasságot, 
a családot. A család az nem 
„befőtt”. A befőtt áll a polcon, s 
ha nem figyelünk rá, megpené-
szedhet. Az első jeleknél be kell 
avatkozni.
Karácsony éjszaka egy fiatal 
családdal találkoztunk. Ez a 
család azonban már létezett 
előbb is, Mária egész várandó-
sága alatt. Sajnos sok családban 
a művi vetélés okoz súlyos vál-
ságot, s utána már semmi sem 
olyan, mint volt. A lelkiismerete 
az embert egyszer úgyis meg-
keresi.

A betlehemi Kisded családja 
boldog volt. Mária és József 
sajátos módját élték a házassá-
guknak, igen fiatalok voltak. 
Azonban ők is megtapasztalták, 
s minden család, ha Isten tetszé-
se szerint élnek, az Úr megsegíti 
őket.
József és Mária roppant bol-
dogok voltak a szerény körül-
mények ellenére is, mert velük 
volt az Isten. Fel ugyan ők sem 
fogták ezt a nagy csodát, de alá-
zattal szolgálták az Üdvösség 
rendjét.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

Tájékoztatjuk a község lakos-
ságát, hogy a kerékpárút épí-
tése és műszaki átadás-átvétele 
2020.01.15-én befejeződött, a 
forgalomba helyezési eljárás 
megindult. Ennek várható befe-
jezése és a hivatalos átadás ideje 
2020. március eleje. A kerékpár-
út az átadás előtt is használható. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét a 
KRESZ előírások betartására és 
kérjük, hogy egymásra figyelve, 
balesetmentesen közlekedje-
nek.
A megépült kerékpárúton két 
közlekedési formájú szakasz 
található:
I. Kétirányú kerékpárút elvá-
lasztó vonallal 
II. Elválasztás nélküli gyalog és 
kerékpárút
A forgalomba helyezést követő-
en tájékoztató, szemléletformá-

ló napot tartunk, továbbá vala-
mennyi lakóházhoz eljuttatunk 
egy ismertetőt a kerékpárút 
használatáról.
Balesetmentes közlekedést kí-
vánunk!

Császártöltés Község 
Önkormányzata

Császártöltés Község Önkor-
mányzata Képviselő-testü-
letének a talajterhelési díjról 
szóló 17/2015. (VII.30.) számú 
rendelete alapján talajterhelési 
díjfizetési kötelezettség terheli 
azt a kibocsátót, aki a műsza-
kilag rendelkezésre álló köz-
csatornára nem köt rá és he-
lyi vízgazdálkodási hatósági 
engedély hatálya alá tartozó 
szennyvíz-elhelyezést, ideértve 
az egyedi zárt szennyvíztározót 
is alkalmaz. Tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy a talajterhelési 
díj mértéke 2020. évben válto-
zatlanul 1.800,- Ft/m3.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a talajterhelési díjat a ki-

bocsátónak önadózás formájá-
ban kell bevallania és egy ösz-
szegben megfizetnie tárgyévet 
követő év március 31. napjáig, 
tehát a 2019. évre vonatkozóan 
2020. március 31. napjáig.
A kibocsátónak a bevallást az 
önkormányzat adóhatóságánál 
kell teljesítenie az erre a célra 
rendszeresített formanyomtat-
ványon, mely érintettek részére 
a bevallási határidőt megelőző-
en kézbesítésre kerül.
A megállapított talajterhelési dí-
jat Császártöltés Község Önkor-
mányzata 11732095-15338703-
03920000 számú talajterhelési 
díj beszedési díj számlája javára 
kell megfizetni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az FBH-NP Nonprofit KFT 
2020. évben is ellátja a biológia-
ilag lebomló hulladék rendsze-
res díjmentes begyűjtését, a cég 
által folyamatosan a gyűjtési 
alkalmak számához igazodóan 
biztosított biológiailag lebomló 
zsákban és/vagy egy kévényi 
mennyiségben Császártöltés te-
lepülés területén.
A szolgáltató kéri a lakosságot, 
hogy a biológiailag lebomló 
hulladékot továbbra is a díj-

mentesen biztosított biológi-
ailag lebomló zsákban, illetve 
maximum 70 cm hosszú 50 cm 
átmérőjű kötegekben (maxi-
mum 0,5 m3) kévékbe kötve az 
ingatlan előtti közterületre szí-
veskedjenek a gyűjtési napon 
reggel 7.00 óráig kihelyezni és 
az elszállítás időpontjáig az 
ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést 
végző gépjármű meg tudja kö-
zelíteni és kézi erővel mozgat-
ható legyen.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2020. évre vonatkozóan 
helyi adónemek esetében adó-
mérték emelésre nem került sor. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a 2020. első félévére esedé-
kes magánszemélyek kommu-
nális adója, gépjárműadó, vala-
mint a helyi iparűzési adóelőleg 
befizetésének határideje: 2020. 
március 15.
Az adózók részére a számla-

egyenleg értesítő a befizetési 
határidő előtt kézbesítésre ke-
rül.
A fizetési kötelezettséget a 
pénzforgalmi számlanyitásra 
kötelezett adózónak belföl-
di pénzforgalmi számlájáról 
történő átutalással, míg más 
adózónak belföldi fizetési 
számlájukról átutalással vagy 
készpénz-átutalási megbízással 
(csekken) kell teljesítenie.

Császártöltés Község Önkormányzata adóbeszedési
 számlaszámai:

A zöldhulladék elszállításának időpontjai 2020. év januártól áp-
rilisig:

2020. év vonatkozásában a további zöldhulladék szállítási időpon-
tokról későbbi lapszámunkban adunk tájékoztatást.

Magánszemélyek
kommunális adója 11732095-15338703-02820000

Iparűzési 
adó számla 11732095-15338703-03540000

Gépjárműadó 
beszedési számla 11732095-15338703-08970000

Késedelmi 
pótlék számla 11732095-15338703-03780000

Hónap Január Február Március Április

Begyűj-
tési nap 10 7 6 3

www.csaszartoltesiek.hu
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Decemberben 21. alkalommal 
került megrendezésre a Tele-
házban a Mindenki Karácso-
nya, amely az összetartozásról, 
az összefogásról is szól. Minden 
évben sokan dolgoznak azért, 
hogy megszülessen ez a csoda. 
A 4. adventi gyertyát Bergmann 
János címzetes apát úr, a falu 
szülötte, gyújtotta meg a Tele-
házban. Ezután meghitt kará-
csonyi műsorral várták a Csá-
szártöltési Bánáti Miklós Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
diákjai a falu lakosságát. A min-
denkori 6. osztály feladata a mű-
sor megálmodása, összeállítása. 
Idén a „Panov apó karácsonya” 
című történettel készültek. A 
forgatókönyvet összeállította és 
a jelenetet betanította osztályfő-
nökük, Pittenauer Rita tanárnő. 
Andocsné Lei Mónika igazgató 
asszony ünnepi gondolatait kö-
vetően vette kezdetét a műsor, 
amelyben felléptek a Gemenc 
Alapfokú Művészeti Iskola 
mazsorett-és társastáncosai, 
felkészítőjük Orbán Ferencné 
táncpedagógus. Az ünnepvárás 
hangulatához - a felnőttekkel 

kiegészült - Kicsinyek Kórusa 
is hozzájárult Takács Lajosné, 
Marika vezetésével. Az iskola 
tanítványaiból álló Musical tár-
sulat kicsinyei táncos produk-
cióval, Dóra Lili és Jankovich 
Anett 8. osztályos tanulók a 
Diótörőből ismert, Szerelmes 
csillagok betétdalával léptek fel. 
Felkészítőjük Török Dóra volt.
 A 8. osztályosok csodálatos 
angolkeringővel kápráztatták 
el a közönséget. Táncukat szin-
tén Orbán tanárnő tanította be. 
A műsor zárásaként Aranyo-
si Ervin: Legyen minden nap 
karácsony című költeménye 
hangzott el 8. osztályos diákok 
tolmácsolásában, felkészítőjük, 
osztályfőnökük, Dóráné Heibl 
Anikó volt. Az este végén Ta-
kácsné Stalter Judit polgármes-
ter asszony- a fellépő gyerekek 
koszorújában- kívánt minden-
kinek áldott, boldog ünnepet. 
Köszönetet mondunk minden 
támogatónak, akik adománya-
ikkal szebbé tették a Mindenki 
Karácsonya ünnepséget!

Andocsné Lei Mónika
igazgató

A  2.   osztályos tanulók az idei 
tanév karácsonyán  érdekes és 
látványos Betlehemes játékot 
tanultak meg osztályfőnökük, 
Hidasné Márin Magdolna se-
gítségével. A gyerekek nagyon 

lelkesen és átéléssel adták elő a 
jelenetet az Idősek Otthonában, 
a református imaházban és a 
katolikus templomban is.

Hidasné Márin Magdolna
pedagógus

A hagyományok szerint, dec-
ember 6-án délelőtt minden 
osztályba bekopogott a Nagy-
szakállú segítőivel, a kram-
puszokkal. A gyerekek már 
napokkal a Mikulás érkezése 
előtt színes képeket rajzoltak, 
melyekkel a tanterem falait és 
ablakait díszítették, készültek 
a Télapó fogadására. Elérkezett 
a nagy nap. Mikulás bácsi cso-
magokkal megtömött zsákját 
segítői osztályról osztályra vit-

ték, ahol a diákok nagy-nagy 
izgalommal várták az érkezé-
sét. Zengett a közös ének, ver-
sekkel köszöntötték a Mikulást 
és a krampuszokat. Viszonzásul 
ő dicsért, jó tanácsokat adott és 
átnyújtotta a jól megérdemelt 
csomagokat. A gyerekek csil-
logó szeme és talpraesett kiál-
lásuk igazán felejthetetlen él-
ménnyé tette ezt a napot.

Angeliné Kismók Melinda
alsós-munkaközösség vezető

A császártöltési óvodába va-
lószínű, hogy csak jó gyerekek 
járnak, hiszen december 6-án, 
pénteken meglátogatta őket a 
Mikulás. Német Nemzetiségi 
Óvodánkban már jó ideje ké-
szültek az apróságok német és 
magyar versekkel, énekekkel, 
hogy örömet szerezzenek a 
kedves vendégnek. Az utolsó 
napokban a gyerekek halk csen-
getést hallhattak a folyosóról, 

ami azt jelezte, hogy figyeli őket 
a „nagyszakállú” és pár nap 
múlva érkezik hozzájuk. Min-
den csoportot a gyerekek szép 
munkái díszítettek. Az aján-
dékcsomagokat a „Falatkák” 
Óvodai Alapítvány és az SZMK 
összefogásának köszönhetően 
adta át a Mikulás az óvodások-
nak.  

Arnold Judit
óvodapedagógus

December az egyik legvarázsla-
tosabb időszak az oviban. Már 
itt járt a Mikulás, aki mindent 
tudott, dicsért, jutalmazott. A 
falakon angyalok, manók, csil-
logó díszek őrzik a kis kezek 
munkájának nyomait. Izgatott 
várakozás lengi be az épületet 
napok óta. Mire eljön december 
19-e, feldíszített fenyő, ajándé-
kok fogadják a belépőket.
Évtizedek óta hagyomány, 
hogy erre a napra meghívást 
kapnak nyugdíjas dolgozóink, 
a Szülői Szervezet tagjai, a pol-
gármester asszony, a fenntartó 
képviselői és sok kedves ember, 
akik év közben valamilyen mó-
don kapcsolódtak mindennap-
jainkhoz.
A kiscsoport terme megtelt gye-
rekekkel, felnőttekkel, akik mo-
solyogva hallgatták a csoportok 
dalait, verseit. Judit óvó néni 
zongorával kísérte a két hangu-
latos dalt, amelyet az óvó nénik, 
a dadus nénik és a gyerekek kö-
zösen énekeltek. A díszes fenyő 

előtt csillagszórók szikráztak és 
egy pillanatra megállt az idő. 
Megható, ünnepi hangulat bur-
kolt be mindenkit.
Közben a nagycsoportosok ter-
mében előkészítette a díszletet 
Figura Ede bácsi, aki a „Falat-
kák” Óvodai Alapítvány aján-
dékaként érkezett hozzánk. Vi-
dám, sírós-nevetős történetével 
megdobogtatta a szíveket. A 
mese végén természetesen győ-
zött a szeretet, a jóság.
Könnyű szívvel, kíváncsian né-
zegettük a fa alatt elhelyezett 
ajándékokat, melyeket a Csá-
szártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával 
tudtunk beszerezni. Minden 
gyermek hazavihetett egy cso-
magot is, amelyet Császártöltés 
Község Önkormányzata aján-
lott fel. A vendégek és a gyere-
kek kedves kis angyalkákat is 
kaptak a nagycsoportosok által 
sütött finom mézeskalács mellé.

Herner Melinda
óvodapedagógus

- 2019. november 29-én Kecske-
métre utaztunk, hogy megte-
kinthessük 3D-ben a Jégvarázs 
rajzfilm második részét.
- 2020. január 12-én az 55 fős 
császártöltési csoportnak nyúj-
tott nagy élményt a Macskafogó 
című musical a budapesti József 
Attila Színházban. A csoportból 
több mint harmincan, tárlatve-
zető segítségével a Tutanhamon 
kiállítás rejtélyes kincseit is 
megcsodálhatták.

- Az első félév vége január 24. 
(péntek)
- A Szülői Munkaközösség a 
hagyományos Iskolabált 2020. 
január 25-én tartja meg. 
- Az iskolánk is részt vesz a 
Lázár Ervin Programban, ezért 
a harmadikosok 2020. február 
18-án a kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház előadását nézhe-
tik meg. Az ötödikesek 2020. 
február 25-én utaznak Kecske-
métre.
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Karácsony -
egy mágikus takaró

Betlehemes

Megérkezett a Mikulás!

Mikulás az Óvodában

Karácsony az óvodában

Iskolai Hírek

2019. november 26-án a Bács-Kiskun megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat néhány munkatársa vidám bábelőadással 

lepte meg az óvodás gyerekeket

Sikeres pályázat

A Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola a 2019-ben meghirdetett BMI pályázaton 400 000 

forint összegű támogatást kapott. A pályázaton nyert pénzen 
2 db kézi mikrofont, valamint 2 db fejmikrofont vásároltunk. 

A modern hangtechnikai eszközök segítségével színvo-
nalasabbá tehetjük iskolánk kulturális és hagyományőrző 

műsorait.

Schuszterné Bárth Éva
pedagógus

Valóra vált álom
Álmaink várai, kastélyai című pályázattal iskolánk 

1.200.000 Ft-ot nyert.
A Nemzeti Tehetség Program által felkínált lehetőséggel, 

negyedik alkalommal tudunk tanulóinknak tartalmas és érde-
kes foglalkozásokat tartani. A programban 24 felsős tanuló és 
9 pedagógus vesz részt. A pályázat lezárásakor lesznek olyan 
programok is, melyen az iskola összes tanulója és a szülők is 

részt vesznek.

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes
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Örömmel láttuk, hogy az ad-
venti gyertyagyújtásokra mi-
lyen sokan eljöttek. Az első al-
kalommal, november 30-án, az 
Adventváró családi nap befeje-
zéseként, Andocsné Lei Mónika 
iskolaigazgató ünnepi gondola-
tait és a Kicsinyek Kórusát hall-
hatták a megjelentek. 
A második vasárnap, december 
8-án Papp Szabolcs református 
lelkész tartott beszédet és a Ka-
tolikus és a Református Egyház 
Kórusa énekelt az egybegyűl-
teknek. A gyertyagyújtás után 
a Tűzzsonglőrők látványos 
műsorát tekinthették meg az ér-
deklődők. 
December 15-én, a harmadik 
adventi vasárnapon főtiszte-
lendő Nagyidai Zsolt plébá-
nos osztotta meg az ünnep-
hez kapcsolódó gondolatait a 
résztvevőkkel és a Fuchs Kórus 
előadását hallhatták. Utána az 
iskola belső udvarán különle-
ges Fényfestés produkció várta 

a nézőket, amely a Császár-
töltés Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének tagjai és 
a Polgármester Asszony támo-
gatásának köszönhetően való-
sult meg.
December 22-én, a negyedik va-
sárnap a Mindenki Karácsonya 
műsor előtt a Sportcsarnokban 
tartottuk meg a gyertyagyúj-
tást. Takácsné Stalter Judit pol-
gármester asszony és a császár-
töltési származású, Bergmann 
János címzetes apát, mindenki 
János atyája, közösen gyújtotta 
meg a negyedik adventi gyer-
tyát. Ezután János atya idéz-
te fel a karácsonyhoz fűződő 
emlékeit, gondolatait, majd 
a Kicsinyek Kórusa adott elő 
karácsonyi dalokat. A gyertya-
gyújtás a Mindenki Karácsonya 
ünnepi műsorával folytatódott, 
ahol iskolásaink műsorát néz-
hették meg vendégeink.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

December a békés, meleg Kará-
csony ünnepe. Aztán az ünne-
pek elmúltával jönnek a hosszú 
hideg téli esték, a magány és 
a szürkeség. Lehetne ez más-
ként is. Az Otthonban ilyenkor 
is programokat szervezünk, 
együtt vagyunk jó hangulatban.
 2019-ben 13 új lakó érkezett az 
Idősek Otthonába, közülük 8-an 
császártöltésiek, vagy itt szü-
lettek. Az intézmény továbbra 
is azért működik, hogy a falu 
időseit segítse. Gondoskodást 

nyújt, amikor a hozzátartozók 
messze vannak, vagy nem elég 
az a segítség, amit a család tud 
nyújtani. De mi is csak akkor tu-
dunk segíteni, ha időben jelzik 
felénk a problémát. Kérek min-
den császártöltésit, gondolja át 
saját helyzetét! „Vajon mi lesz 
velem egy év múlva? Lesz, aki 
gondoskodik rólam, ha váratla-
nul megbetegszem, ha nem tu-
dok felkelni az ágyból, és többé 
nem tudom ellátni magam?” 
Bárkit érhet baleset, vagy egy 
súlyos betegség. Fel kell ké-
szülni az ilyen esetekre is. A 
Császártöltési Idősek Otthona 

nagyon népszerű. A hozzánk 
jelentkező idősek akár több évet 
is várnak, hogy beköltözhesse-
nek. Természetesen a császár-
töltési lakosok előnyt élveznek, 
de van, hogy nekik is közel 
egy évet kell várakozniuk. Az 
Otthonba történő jelentkezés 
ingyenes, egyszerű, és nem azt 
jelenti, hogy azonnal be kell 
költözni. Minden idősnek gon-
dolnia kell arra, hogy hogyan 
szeretné megélni ezt az életsza-
kaszt. Magányosan, egyedül 

egy házban, ami ugyan a saját-
ja, de üres, nincs, aki egy pohár 
vizet adjon, vagy hozzá szóljon. 
Ha elesik, akár hosszú órákig, 
vagy napokig nem veszi észre 
senki, vagy egy szép rendezett 
helyen, ahol gondoskodnak 
róla, szabadon élhet mégis biz-
tonságban. 
Mindenkit kérek, gondolja át 
saját, vagy hozzátartozója hely-
zetét. Kérdés esetén forduljanak 
hozzám személyesen, vagy ke-
ressenek a 06-78/543-080 tele-
fonszámon. 

Flaisz Emőke
Intézményvezető

2020. január 19-én megemlé-
kezést tartottunk a császár-
töltési svábok kitelepítésének 
emlékére. Az ünnepi beszédet 
Lovasi Gábor alpolgármes-
ter mondta. Közreműködött 
a Fuchs kórus, Fejes Fanni és 

Györgye Melissza. A koszorú-
zás után került sor a „Sváb sors 
Magyarországon - Sváb sors 
Császártöltésen című kiállítás 
megnyitására a könyvtárban.  
A kiállítást Takácsné Stalter Ju-
dit polgármester nyitotta meg.

Adventi gyertyagyújtások 
Császártöltésen

Magányos január

Újszülöttek:
Kaló Jázmin - született: Baja, 
2019. 11. 20. anyja szül. neve: 
Kaló Irma
Hopka János Pál - született: Ka-
locsa, 2019. 11. 25. anyja szül. 
neve: Szettele Anita
Csúzi Marcell Nándor - szüle-
tett: Kalocsa, 2019. 12. 10. anyja 
szül. neve: Kuhl Réka

Bárth Nara - született: Baja, 
2020. 01. 09. anyja szül. neve: 
Nagy Adina

Házasságot kötöttek:
Schauer Mariann és Láng Ta-
más 2019.
Pálinkás Adél és Sozó József, 
házasságkötés időpontja: 2019. 
december 20.

Anyakönyvi hírek

Megemlékezés 
a sváb kitelepítés 
74. évfordulójára

Pálinkás Adél és Sozó JózsefCsúzi Marcell Nándor

A Császártöltési Pincesorokért Egyesület szeretettel várja az 
érdeklődőket 2020. április 25-én a Főkáptalan pincesorra  

a Nyitott pincék programjára.

Könyvtár nyitva tartása
2020. február 1-től:

Hétfő: 8.00 -17.00
Kedd: 8.00 - 17.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Ismét nagy volt az érdeklődés a sportos délután iránt. Rígler Dorka bemelegítője után elrajtoltak az indulók. Aki részt vett, nem bánta 
meg, mert nagyon jó hangulat volt és a célba érőket várta a forró tea, forralt bor, zsíros kenyér. A programot Dorka kiegészítette 

használt ruha börzével és kisorsolásra került a felajánlott pulzusmérő is.

Mikulás futás
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2020. január KÉPES HÍREKSPORT

Szerkeszti
a szerkesztő bizottság

Nyomdai kivitelezés:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
+36 78 312-517, www.druk-ker.hu

Felelős vezető:
Markó Péter

Megjelenik két havonta
1100 példányban

Császártöltés község közéleti lapja

Kiadja:
Császártöltés Község
Önkormányzata

Kiadó címe:
Polgármesteri Hivatal
Császártöltés, Keceli u. 107.
+36-78-443-320
www.csaszartoltes.hu
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Advent idején

A Magyar Falu program pá-
lyázatán 15 millió forintot 
nyertünk a Sportcsarnok fel-
újítására. A felújítás nagyon 
aktuális volt, hiszen a több, 
mint 20 éve átadott épületen 
kisebb javítások voltak csak 
az elmúlt két évtizedben.  

Fűtés és világítás korszerűsí-
tés, a nyílászárók felújítása és 
elektromos ablak nyitókkal 
való felszerelése, valamint a 
Sportcsarnok és kiszolgáló-
helységeinek teljes festése tör-
tént meg a pályázati támoga-
tásból.

2019-ben végeztem az IWI 
Nemzetközi Fitnesziskola cso-
portos fitness instruktor kép-
zésén. Célom az volt, hogy egy 
olyan tevékenységgel foglal-
kozzak szabadidőmben, amivel 
más embereknek is megmu-
tathatom, mennyire fontos és 
jó dolog sportolni, illetve töre-
kedni arra, hogy minél egészsé-
gesebb életmódot folytassunk.
Nem volt kérdés számomra, 
hogy Császártöltésen szeret-
tem volna először elindítani az 
órákat, arról viszont álmodni 
sem mertem az elején, hogy 
ennyien megszerethetik majd 
az aerobikot és egy igazi, ösz-
szetartó közösség alakul ki. 
Tavaly június óta folyamatosan 
bővül a csapat, már Hajósról és 
Kecelről is rendszeresen csat-
lakoznak hozzánk. Hétvégente 
tartom az órákat, átlagosan ha-
vonta kétszer és az alakformá-
ló, zsírégető, kondicionáló és 

intervallum óratípusokat vál-
togatjuk. Mindegyik aerobik 
alapú, de más és más a céljuk, 
így különböző gyakorlattípu-
sok kerülnek középpontba. 
Van, amelyikkel inkább az ál-
lóképességet fejlesztjük, és van, 
amelyiknél inkább az erősítés, 
szálkásítás a cél. Az órákon 
általában kézi súlyzót és/vagy 
gumiszalagot használunk esz-
közként és mindegyik órát ze-
nére tartom.
A Rígler Dorka fitness nevű 
Facebook oldalamon nyomon 
követhetitek, hogy hol és mikor 
fogok legközelebb órát tartani, 
leírásokat találtok a különböző 
óratípusokról, illetve hasznos 
tippeket is megosztok Veletek 
eddigi tapasztalataim, vala-
mint a fitness iskolában tanul-
tak alapján. Sok szeretettel vá-
runk minden sportolni vágyót 
az edzéseken!

Rígler Dorottya

Felújítottuk  
a Sportcsarnokot

Aerobik Császártöltésen
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